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Information för IFK Växjös medlemmar 
 

 

• Onsdagen den 15 december så genomfördes IFK Växjös Årsmöte i 

Telekonsult Arena. Här ett axplock av vad som avhandlades: 

o Till mötesordförande valdes Otto Lindlöf, och till 

mötessekreterare Johan Lundvik.  

o Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse gicks igenom och godkändes. Styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

o Överskottet från det gångna året fastställdes till + 

301.531kr. 

o Vi beslutade att behålla nivåerna för medlems- och 

träningsavgifterna.  

o Till ordförande för det kommande året valdes Elizabeth 

Franklin Nordin. 

o Till ledamöter valdes på två år Stina Hedvall (omval), Carl 

Hedin och Mirjam Månsson (nyval). Kvarstår i styrelsen ett 

år till gör Adéle Elofsson, Jan Sandberg och Fredrik Ahlström. 

o Till valberedningen valdes Maria Gunnarsson (ett år). 

Givetvis behöver denna viktiga funktion flera personer. 

Styrelsen fick i uppdrag att komplettera gruppen. 

o Cathrine Rönnmark (styrelsen) och Håkan Widlund 

(valberedningen) avtackades. 

o Styrelsen hade ett förslag till stadgeändring. Den under året 

framtagna gruppen ”Aktivas Råd” ska jämställas övriga 

kommittéer, arbetsgrupper som obligatorisk i vår 

verksamhet.  

 

• I vanlig ordning så föregicks Årsmötet av sedvanliga prisutdelningar.  

o Årets IFKáre tilldelades Johan Claeson. 

o Till årets sprinter (Tore Hedners pris) utsågs Thomas Jones. 

o Jennifer Rudberg utsågs till årets raket. 

o Årets ledare tilldelades Jonas Mellblom. 

o Till årets funktionär utsågs Anders Petersson (eltiden) 

o Årets 16åriga flicka utsågs Ronja Rickardsson. 

o Isak Hughes valdes till årets 16åriga pojke. 

o Rekordplaketter utdelades till alla som slagit klubbrekord 

under året. 

o Linnea Claesson samt Aktivas Råd tilldelades stipendier.  

 

• Luciasprinten avgjordes tisdagen den 14 december. Intresset var 

rekordstort med hela 181 anmälda starter. Enligt tradition så brukar 

detta vara en klubbtävling med framförallt våra ungdomar, kryddat 

med några aktiva utifrån. Denna trend följdes även denna gång, och 

det var hela 101 starter från de egna leden, och även ett ovanligt 

stort intresse från tillresta. Det är härligt att se att ungdomarna vill 

tävla. 



 

• IFK Växjö´s tävlingsresa till Julklappsjakten i Göteborg brukar samla 

ett stort gäng. Glädjande så även i år, vilket inträffade första helgen i 

december. Det var cirka 50 aktiva som tillsammans med ledare som 

var med på resan. I vanlig ordning så slogs det många personliga 

rekord. Guld togs denna gång av Viggo Bergström (4.00 i stav), Elias 

Karlsson (3.00 i stav), Tilde Persson (1.67 i höjd) och Molly Persson 

(1.61 i höjd).    

 

• Tomtespelen i Karlskrona avgjordes andra söndagen i december. 

Grupperna 2009 och 2011 kraftsamlade lite extra och hade 18 aktiva 

på plats. 

 

• IFK Växjö har under hösten annonserat om en Ungdomsansvarig 

(10-14år) på kvartstid. Rekryteringsprocessen är nu avslutad och vi 

kan glädjande presentera Jennifer Rudberg, som börjar tjänsten 1 

januari 2022. Jennifer är för oss mest känd som diskuskastare. Och 

hon har dessutom en del erfarenhet från barn- och 

ungdomsverksamhet i IK Ymer. Vi hälsar Jennifer välkommen!  

 

• Vi kan glädjande konstatera att vi även 2021 lyckats väl med våra 

Adventskalendrarna. Alla aktiva har hjälpt till med att sälja 10 

stycken, där syskon i samma familj får 5 stycken. Sammantaget så 

ger det IFK Växjö ett ekonomiskt netto på en bit över 100.000kr. 

 

• Även vinterns tävlingar kommer att kräva många funktionärspass. 

Vårdnadshavare till aktiva 10år och äldre, samt aktiva själva födda 

2008 och äldre kommer själva att få genomföra funktionärspass. 

Information och möjlighet att välja tävlingspass har skickats ut från 

kansliet.  Allt för att vinters arrangemang ska vara besatta med 

tillräckligt många funkisar. De som inte själva har valt 

funktionärspass kommer att tilldelas. Givetvis så finns det här en 

brasklapp med vad restriktionerna kommer att innebära för våra 

arrangemang. 

 

• ISM arrangerar vi som bekant 25-27/2 2022. SM-sidan är nu online, 

och vi har redan sålt 148 biljetter, att jämföra med 97 sålda vid 

samma tidpunkt inför ISM 2020. Dessutom så har vi även engagerat 

några grenvärdar. 

 

• Även i december så har vi haft en del lägerverksamhet i Telekonsult 

Arena. Vi har haft läger för Sparta och Ängelholms IF. Dessutom så har 

vi lägerverksamhet i Telekonsult Arena för Svenska 

Parasportförbundet och Svenska FIF (kast). Dessutom så skulle Visby 

Gute kommit till oss på läger, men när färjeturerna ändrades totalt 

med bara några dagars varsel, så fick de ställa in.    

 

• Lördagen den 11 december så bjöd Tränargruppen genom Håkan 

Widlund in aktiva 15år o äldre samt deras tränare, till sociala 

aktiviteter, träning och julgröt. Glädjande så var det cirka 50 aktiva 



samt ett antal tränare som deltog. Senare samma dag arrangerade 

några intresserade en ”speleftermiddag” i Telekonsult Arena. 

 

• Vi står inför en lite osäker inomhussäsong. För inomhusarrangemang 

så kom det nya restriktioner från 23/12 (till 16/1 -22). Hur 

utvecklingen ser ut efter det vet vi ännu inte, och det kan få stora (eller kanske inte så stora) 

konsekvenser för framförallt Quality Hotel Games och ISM.  

 

 

 

• Nedan ser ni planerade tävlingar.   

 Planerade tävlingar 2021/2022 – Givetvis med stora reservationer! 

Luciasprinten Tisdag 14/12 2021 

Quality Hotel Games Fredag-söndag 21-23/1 2022 

Wexio Indoor Games Lördag 5/2 2022 

Växjö Inomhuskast Lördag-söndag 12-13/2 2022 

ISM Fredag-söndag 25-27/2 2022 

Växjömångkampen Lördag-söndag 12-13/3 2022 

Växjöloppet Söndag 1/5 2022 

Vårruset Tisdag 10/5 2022 

Blodomloppet Onsdag 7/9 2022 

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef  

 


